
ANALISTA X
(R$13.682,42)

GRATIFICAÇÃO

Quanto vale uma traição? No caso de 
Judas, o custo foi de 30 moedas de pra-
ta.  E o preço do Correios Saúde? Quan-
to custou para traírem os trabalhadores 
de Correios? 

Você sabe onde anda a ex-presiden-
te do Sincotelba? Aquela que encheu o 
Sinergia de pessoas estranhas e acabou 
com a greve contra o postal saúde. Você 
sabe quanto é a nova gratificação que a 
traidora da categoria vai receber? 

Nova casa, nova cidade, novo cargo 
e um salário vergonhoso. A história não 
será esquecida, pois a 2ª parcela da trai-
ção contra os trabalhadores foi escan-
carada: premiada com uma transferên-
cia para Brasília, com todas as despesas 

pagas, e uma gratificação singular de 
apenas RS 11.417,32,  gratificação con-
vencional de R$ 2.265,10 totalizando 
R$ 13.682,42 sem contar os demais 
benefícios. 

Você sabe qual o cargo? ANALISTA 
X.  Uma função técnica que no MANPES 
diz que carteiro, atendente ou OTT não 
podem assumir sem a devida qualifi-
cação (nível superior e experiência).  
RI (recrutamento interno) para quê?  O 
QI (Quem indica) sempre prevalece den-
tro dos CORREIOS.

Muitos estão correndo de um lado 
a outro buscando indicação. Quem 
dos traidores que defenderam a postal 
saúde será o novo beneficiado? Vamos 

aguardar cenas do novo capítulo, porque 
a cara desse povo nem arde de vergonha.

EX-PRESIDENTA DO SINCOTELBA É 
PREMIADA COM CARGO EM BRASÍLIA
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GESTÃO INDEPENDÊNCIA PARA LUTAR - SÓ A LUTA MUDA A VIDA

D E N Ú N C I A

Nº32 NOVEMBRO/2015

A campanha salarial 2015/2016 foi mar-
cada pela defesa do PLANO DE SAÚDE. 
Desde o início das negociações soube-

mos qual era o plano macabro da ECT: 
COBRAR MENSALIDADES NO PLA-
NO DE SAÚDE. 

A ECT deu provas que tudo já esta-
va preparado para que a cobrança das 
mensalidades se tornasse realidade: 
os contracheques disponibilizados 
no RH 24 do mês de outubro traziam 
duas rubricas: 1º D.M. COMPART. 
AUTOM.;  2º - DESPESAS MÉDICAS 
POSTAL SAÚDE. 

Na cláusula 28 do ACT2015/2016 o 
desconto máximo é de 20%. Ai esta o 
golpe, jogaram 20% em todos os con-
tracheques consultados, principalmen-
te nos dos trabalhadores que deveriam 
ter descontos de apenas 10%.  Estamos 
aguardando a correção, caso você seja 
prejudicado entre em contato com o sin-
dicato.  Lembre-se, você é guardião do 
PLANO DE SAÚDE, por isso não deixe 
ninguém meter a mão no que é seu.

ECT dá prova
de seu plano 
macabro contra
os trabalhadores

BOMBA! BOMBA! 
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Vistoria na Ed. Sede e AC/ Dias D’Ávila

Unidades dos CORREIOS no interior 
sofrem com descaso da DR/BA

FIQUE
LIGADO

A diretoria do Sincotelba fez a vistoria 
do Ed. Sede (Pituba), por conta do acor-
do da DR/BA com o MPT.

Constatamos que a maioria das obri-
gações não foi efetuada e as mazelas 
podem ser vistas em todos os cantos. A 
fachada não foi recuperada e sim isola-
da. Vários banheiros sem condições de 
uso, climatização totalmente inadequa-
da, fiação exposta, elevadores de carga 
e passageiros quebrados, vários pontos 
com umidade, janelas quase despen-
cando, forros desabando, pisos soltos, 

cadeiras sem ergonomia, Falta de EPIs, 
iluminação precária. Contrataram a 
brigada de incêndio, estão dando trei-
namento aos funcionários, mas os hi-
drantes obstruídos, sprinklers (detector 
de fumaça) corroídos, faltam extintores 
e alguns estão vencidos, ou mal locali-
zados. Deus nos livre de um incêndio, 
pois nem água pressurizada tem. Com a 
palavra a DR/BA já que os prazos foram 
acordados e a bomba pode explodir a 
qualquer momento.

Na AC/Dias d’Ávila também a histo-

ria se repete, apesar de ser um prédio 
novo os problemas são antigos: Cartei-
ros brigando por espaço com encomen-
das, chuveiro a céu aberto, entrada e sa-
ída de carga sem segurança e exposto 
a terceiros, falta material para higiene 
pessoal, equipamentos para a carga e 
descarga dos caminhões, EPIs e a parte 
elétrica com gambiarras.  

Se não era para cumprir o melhor é 
não fazer acordo. Encaminharemos o 
relatório ao MPT solicitando as devidas 
providencias. Só a luta muda a vida. 

Uma percorrida de dois diretores pelas 
cidades de Brumado, Vitória da Conquis-
ta, Caetité, Guanambi, Manoel Vitorino, 
Porções, Planalto, Anagé confirmou o 
que o sindicato já vem denunciando: o 
completo abandono que a DR/BA tem 
submetido os trabalhadores.

Assédio moral, péssimas condi-
ções de ambiente de trabalho em 
lugares aonde a temperatura chega 
a 40°C, falta de clínicas conveniadas, 
péssimo atendimento da POSTAL 
SAÚDE, falta de banheiros, falta de 
segurança, e número reduzido de tra-

balhadores causando sobrecarga nos 
presentes. 

O Sincotelba sempre atento, não 
permitirá que seus associados conti-
nuem sofrendo. Tomaremos as medi-
das necessárias para garantir os direi-
tos da categoria.

ATESTADO MÉDICO
• ACT 2015/2016 o Empregado tem direito a ausência remunerada de até 6 (seis) dias 

equivalente a 12 (doze) turnos de trabalho para levar ao médico seus dependentes 
menores de 18 (dezoito) anos, esposa e  pais com mais de 60 (sessenta) anos. Não 
esqueça o atestado médico;

•	 No	caso	de	filhos	com	deficiência,	igual	período	acrescido	de	4	(quatro)	dias	úteis;

•	 Você	tem	4	(quatro)	dias	para	apresentar	qualquer	atestado	médico	na	ECT.	

30 de outubro | Dia do Atendente Comercial
        Sincotelba parabeniza todos(as) pelo o seu dia.


